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1995 M. GEGUŽĖS 4 D. PRIPAŽINTA!
Ilgiausių metų Tau, brangioji! BŪK ir klestėk!
Ant virtualaus Tavo gimtadienio torto tądien pūsime žvakeles,
sakysime tostus, dovanosime Tau savo meilės prisipažinimus,
piešime Tave. Tavo sukaktį minėsime visus metus.
„Akiratis“ džiugiai jungiasi į sveikintojų būrį, taip pat Tau ruošia
staigmeną ir sako: iki susitikimo proginiame mėnraštyje gegužę!

LGK pripažinimo 25-mečio minėjimo programa
Gegužės 1 d.

• Skaitmeninis LGK 25-mečio rėmelis savo nuotrauką įsirėminti feisbuke.
Gegužės 4 d.

• LKD prezidento Kęstučio Vaišnoros sveikinimas.
• Trumpi proginiai vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose ir www.lkd.lt:

Kokią naudą kurtiesiems suteikė LGK pripažinimas;
Kodėl aš myliu LGK?
• Filmai apie kurčiuosius televizijoje. INFO TV ir LRT.
• Asmeniniai kurčiųjų vaizdo įrašai „Kaip mes švenčiame LGK 25-metį“.
• Šventinis protų mūšis – klausimai apie LGK („Kahoot!” įrankis).
• Proginiai girdinčiųjų vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose ir www.lkd.lt.
Gegužės 6 d.
• Vaikų piešinių konkursas ir virtuali paroda „Nupiešk gestų kalbą“.
Gegužės pabaigoje
• Sukakčiai skirto „Akiračio“ leidyba.
*Programa gali keistis, todėl sekite informaciją www.lkd.lt ir LKD feisbuko
paskyroje.

LOGOTIPO AUTORIUS. LGK pripažinimo 25-me
čio logotipų konkursui buvo pateikti 9 reikalavimus atitikę darbai. LKD RV nariai nusprendė
– dailininko Karolio Simaičio autorinis darbas
yra geriausias. Nuo šiol ženklas bus naudojamas visuose sukakties viešinimo renginiuose.
Logotipo centre įdėtas skaičius 25, po juo –
LGK pripažinimo data, skaičius apglėbia gestų
kalbą simbolizuojančios rankos ir Lietuvos vėliavos spalvos.
KARANTINAS. LR Vyriausybė nusprendė, kad karantino galiojimas pratęsiamas iki gegužės 11 d. Nuo balandžio 27 d. prasideda ant
ras karantino švelninimo etapas. Bus leista darbą atnaujinti visoms
parduotuvėms, iš dalies turgavietėms, kultūros įstaigoms (bibliotekos, muziejai), teikti dalį sveikatinimo, grožio paslaugų, sportuoti
lauke, atsidaryti kirpykloms, lauko kavinėms ir restoranams, kontaktiniu būdu vykdyti mokymus, kurie negali būti vykdomi nuotoliniu
būdu (vairavimo, aviacijos), ir kt.
NUTARIMAS DĖL LKD XXIX SUVAŽIAVIMO. Gegužės 9 d. LKD suvažiavimas rengiamas nuotoliniu būdu. LKD
delegatams el. paštu bus išsiųsta: LKD 2019
metų veiklos ataskaita, LKD prezidento vaizdo įrašas lietuvių gestų kalba apie 2019 m.
ataskaitą, LKD 2019 m. Revizijos komisijos
ataskaita, LKD 2020 m. rezervų (lėšų) paskirstymo projektas, balsavimo nuotoliniu

būdu biuletenis. Susipažinus su informacija, užpildytus balsavimo
biuletenius reikia siųsti el. paštu centras@lkd.lt. LKD Respublikinė
valdyba nutarė, kad 2021 m. vyksiančiame LKD suvažiavime į darbotvarkę įtrauks klausimą dėl 2019 m. LKD veiklos, kad būtų galima
atsakyti į kilusius klausimus. Visą detalią informaciją apie renginio
organizavimo tvarką LKD suvažiavimo delegatai gaus el. paštu.
DĖL POILSIO „VARPELYJE". Gegužės ir birželio mėnesių kelialapiai į LKD poilsio namus „Varpelis“ parduodami nebus. Liepos,
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiams kambarių rezervacijos užsakymai
priimami, bet nieko mokėti nereikės, kol atskiru RV nutarimu nebus
nuspręsta, ar tais mėnesiais „Varpelis“ vykdys veiklą.
LGK SUKAKTIES RENGINIAI VYKS KITAIP. Lietuvių gestų kalbos
pripažinimo 25-mečio minėjimo renginiai atšaukiami, ši diena bus
paminėta nuotolinėmis viešinimo priemonėmis.
MENO SAVIVEIKLOS FESTIVALIS NEVYKS. Renginys, turėjęs vykti
liepos 4 d. Klaipėdoje, perkeliamas į Tarptautinės kurčiųjų savaitės
renginius, rugsėjo mėnesį.
PATVIRTINTOS VEIKLŲ ATASKAITOS. RV vienbalsiai pritarė 2019
m. LKD veiklos ataskaitai, kuri bus teikiama LKD suvažiavimo delegatams nuotoliniu būdu. Patvirtinti UAB „Elkada“, UAB „Vikada“,
UAB „Neveresta“, UAB „Atropa“ balansai.
REMONTUOS. Gavus Vilniaus miesto savivaldybės pranešimą
privalomai suremontuoti LKD stogo dalį, nuo kurios krenta čerpės
ant kaimynų stogo, – RV sprendimas: skirti lėšų remonto darbams.
EUD RENGINYS VĖLIAU. EUD Generalinė Asamblėja, numatyta
surengti Kroatijoje, perkeliama į lapkričio 18–21 dienas, bet paliekamas galioti LKD nutarimas dėl delegavimo – vyks Kęstutis Vaišnora ir
Daiva Čekanavičiūtė; skirtos delegatų kelionei ir pragyvenimui reikalingos lėšos.
UAB „VIKADA“. Bendrovės direktorė Gina Ramanauskienė informavo, kad įmonė ir toliau vykdo siuvimo užsakymus, jų netrūksta.
Iešmų gamybos užsakymų augimo tikimasi iškyloms gamtoje prasidedant. Siekdama užtikrinti finansinį įmonės stabilumą karantino
laikotarpiu, atsiskaitymams už prekes ir paslaugas „Vikada“ taiko ir
derina tarpusavyje įvairias strategijas: dalinį užsakovų atsiskaitymą,
pratęsia atsiskaitymo terminus, iš kai kurių, ne tokių patikimų pirkėjų,
reikalauja atsiskaitymo prieš išvežant prekes iš sandėlio.
UAB „ATROPA“. Balandžio ir gegužės mėnesiams iš anksto gamyba apsirūpinusi Kauno kurčiųjų įmonė per
karantiną didžiąją dalį užsakymų dėl
ne savo kaltės prarado, pranešė „Atropos“ direktorė Dalia Kučinskienė. Prancūzų kompanija vienašališkai atšaukė
užsakymus. Šiuo metu bendrovė derasi dėl apsauginių veido kaukių siuvimo.
Opiausia problema D. Kučinskienė įvardino klientų vėlavimą arba atsisakymą
susimokėti už darbą. Dėl to pačiai įmonei iškilo rimtų finansinių sunkumų.
UAB „ELKADA“. Svarbiausi įmonės užsakovai švedai siuvimo bei
rogučių ir stalo žaidimų surinkimo užsakymus sumažino neženkliai.
Užsakovai yra mokūs, atsiskaito laiku, informavo įmonės direktorius
Gytis Gantarskis. Balandžio 17 d. švedų užsakymą įvykdžiusi įmonė
pradėjo siūti veido kaukes: iš pradžių – vidaus rinkai, vėliau – užsieniui.
NAUJA ĮSTATYMO REDAKCIJA. 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja Socia
linių įmonių įstatymo pakeitimai. Daugiau apie naują įstatymo redakciją ir besikeičiančią socialinių įmonių veiklos tvarką – birželio
mėn. „Akiratyje“.
PATARIMAS DARBUOTOJAMS. Socialinės apsaugos ir darbo minis-

terija primygtinai ragina darbuotojus nepasirašyti dokumentų nepasikonsultavus. Tai svarbu. VKRC direktorė Inga Minkevičienė informavo,
kad Vilniaus mieste iš darbo atleisti keli kurtieji darbininkai. Neatmetama, kad atleidimų gali būti ir daugiau. Informacijos ir patarimų, kaip
elgtis darbdaviui prašant pasirašyti dokumentus – SADM parengtoje
vaizdo medžiagoje, adresu http:/www.facebook.com/socmin/videos.
NUOTOLINIS SPEKTAKLIS VAIKAMS. VKRC liaudies teatro „Mimika“ režisierė Janina Mažeikienė ir trupės aktoriai nusprendė, kad
jokie virusai negali pavogti Atvelykio šventės iš kurčių vaikų. 16-os
asmenų kūrybinė komanda vaikų Velykėlėms parengė pasakojimą
apie Velykų šventės tradiciją, taip pat daugybę filmuotų sveikinimų
ir linkėjimų mažiesiems ir jų tėveliams. Svarbiausiu nuotolinio renginio akcentu tapo vaizdo pasaka „Drąsuolis Viščiukas“. Tai pasakojimas apie mažylį, kuris nesuspėjo išsiristi iš kiaušinio laiku. Tačiau
vos tik išsirito, leidosi į kelią paskui savo mamytę Vištą, kuri su kitais
savo vaikučiais maisto ieškojo. Drąsuolis kelyje patyrė daugybę nuotykių ir išbandymų, bet savo šeimą surado! Į „Mimikos“ nuotolinio
spektaklio premjerą dar nepavėlavote. Bilietas jums paliktas feisbuke, adresu VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras.

KARANTINAS PRANCŪZIJOJE. Paryžiuje gyvenantys Arūnas ir
Renata Manželiai, kaip ir mūsų šalies gyventojai, nekantriai laukia
karantino pabaigos. Su kauniečiais draugais susisiekęs Arūnas prisipažino, kad pirmą karantino savaitę likti namuose buvo labai gerai.
Tačiau vėliau pradėjo atsibosti ir slėgti. Kita vertus, kai tai galimai
gegužės 11 d. baigsis, kurtiems prancūzams gestų kalbos vertimo
paslaugų vėl sumažės 50 proc. Nenorėdamas sudaryti klaidingo
įspūdžio, A. Manželis pabrėžė, jog vertimo į gestų kalbą televizijoje,
internete čia yra užtektinai. Pasirūpinta, kad kurtiesiems būtų prieinamos psichologo konsultacijos. Kurtieji operatyviai sužino apie visus
priimtus sprendimus, informuoti apie higienos ir saugumo reikalavimus. Tačiau individualaus nemokamo vertimo šioje šalyje skiriama
tik po vieną valandą per mėnesį! Tik karantino metu buvo skirtos dvi
valandos. Tai labai mažai, skundžiasi lietuviai.
Sunkumų kyla ir tuomet, kai kurčiasis atsiduria gydytojų rankose. A. Manželis sakė, kad medikai dėvi kaukes, todėl sunku suprasti,
ką sako. Taip pat nenori naudotis rašikliais ir susirašinėti. Beje, karantino sąlygos čia dar griežtesnės nei Lietuvoje. Išeinant iš namų
reikia turėti asmens dokumentą ir atsispausdintą lapą-leidimą. Policijai pareikalavus, jį reikia parodyti. Kas neturi, griežtai baudžiamas.
Pasivaikščioti ir eiti į parduotuvę galima tik 1 km atstumu nuo namų.
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Bendruomenės atsakas COVID-19: susitelkti
ir rūpintis vieniems kitais

Parengė Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

COVID-19 liga reikliai testuoja pasaulio ekonomikas ir tikrina
žmonijos vertybines nuostatas, drebina globalizmo pamatus,
akivaizdžiai demonstruoja visuomenėms nacionalinių vyriausybių kompetencijas bei tarsi iš šono kiekvienam rodo jo
asmeninį sąmoningumą ir brandą. Kaip šį viruso SARS-CoV-2
surengtą egzaminą sekasi laikyti Lietuvos kurčiųjų draugijai ir
kurčiųjų reabilitacijos centrams, pasakoja patys vadovai.
Tampame pavyzdžiu Europai
ir pasauliui

LKD prezidentas Kęstutis Vaišnora: nesant galimybės kontaktuoti tiesiogiai, pasitelkėme LKD turimą kortą – viešinimo komandos rengiamus vaizdo įrašus lietuvių gestų
kalba. Į viešinimo procesą įsitraukė visa LKD
komanda. Iškėlėme tikslą – suprantamos,
aiškios ir nesėjančios chaoso informacijos
sklaida iš kuo patikimesnių šaltinių. Ir mums
pavyko! Kviečiu aktyviai naudotis šia informacija, ja dalintis ir skleisti.
Ir pati LKD komanda neprarado įprasto
darbo režimo ir tempo. Susirinkimus organizuojame nuotoliniu būdu, veiklas, tarp jų ir
mokymus, perkėlėme į internetinę platformą. Teikiame konsultacijas per Skype – lkd.
pagalba. Sulaukiame pagalbos prašymų,
kai kurtieji negali sugrįžti į Lietuvą ar vietos
žmonėms trūksta informacijos, yra kliūčių ją
gauti. Visų kurtiesiems paslaugas teikiančių
organizacijų kontaktus surinkome į vieną vietą: http://www.lkd.lt/visi-kontaktai-vienojevietoje.
Buvo daug derinimo, susirašinėjimo,
nuotolinių susitikimų, tačiau turime rezultatą: Lietuvių gestų kalbos vertimo centras su
Neįgaliųjų reikalų departamentu bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija užtikrino
lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų priei-
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namumą 24/7 principu. Į lietuvių gestų kalbą
spaudos konferencijos verčiamos tiesiogiai,
vertėjui stovint šalia pranešėjo. Anksčiau tai
atrodė neįmanoma. Nuoširdžiai dėkoju LGK
vertėjams, jų vadovei Ramunei Leonavičienei už iniciatyvą ir supratimą. LRT taip pat
atėjo į talką: pritaikė laidą mokiniams „Įdomiosios pamokos” su vertimu į LGK.
LR Prezidentūra, Vyriausybė, SADM, SAM
reagavo į visus mūsų prašymus, daugelį problemų jau išsprendė. Turiu ypatingą naujieną: SADM kancleris Karolis Vaitkevičius pasirašė raštą, kad bus rasta lėšų ir užtikrinamas
BPC 112 prieinamumas lietuvių gestų kalba.
Tai reiškia, kad ir kitos paslaugos bus prieinamos nuotoliniu būdu 24 val. per parą kasdien net pasibaigus karantinui. Ačiū kurčiųjų
reabilitacijos centrų darbuotojams, kurie
savo sveikata rizikuoja, bet nepalieka mūsų
žmonių bėdoje. Prie gerų pokyčių prisidėjo
labai labai daug žmonių.
Karantinas tik sustiprino bendradarbiavimą, pamatėme, kiek turime daug patikimų partnerių. Dar daugiau - tampame
pavyzdžiu Europai ir pasauliui. Sulaukėme
net poros kvietimų dalyvauti Europos kurčiųjų sąjungos projektuose. Mumis pasitiki,
iš mūsų nori mokytis. Tai rodo, kokie esame
vieningi, stiprūs, neįveikiami!

Veiklos virtualioje erdvėje –
nauja patirtis

Kauno KRC direktorė Jūratė Pugačiauskienė: karantino laikotarpiu padidinome
informacijos apimtis tradiciniais mūsų komunikacijos kanalais: elektroniniu paštu,
feisbuko paskyroje ir Kauno KRC interneto
puslapyje. Žinia, didžioji bendruomenės
dalis seniausiai naudojasi feisbuku ir informaciją gauna bei ja dalinasi ten. Tad šioje
srityje niekas labai nepasikeitė. Yra žmonių,
kuriems pageidaujant informaciją siunčiame trumposiomis žinutėmis. O štai veiklos
virtualioje erdvėje – nauja patirtis. Per Skype
organizuojame meninių gebėjimų lavinimo

būrelių repeticijas, vyksta užimtumo būrelių
ir savipagalbos grupių užsiėmimai.
Iš 700 narių Kauno bendruomenės gyvenime aktyviau dalyvauja apie 500. Tačiau
ir nelabai aktyvius stengiamės pašnekinti,
paklausti, kaip gyvena, kaip sekasi.
Tęsiame paslaugų teikimą tiesiogiai. Tik
dabar darbuotojų nuolatinį buvimą darbe
pakeitė budėjimai, o kontaktiniai susitikimai – vyksta per didesnį nuotolį. Budime
visomis darbo dienomis. Kartais, vietoj bendravimo per langą, tiesiog atrakiname duris
ir žmones įleidžiame į vidų, o didesnį atstumą sukuriame atsitverdami kėdžių eilėmis.
Ant jų jie prisėda ir palaukia. Pagal skaičių
lankosi nedaug žmonių. Džiugu, kad kurtieji
paiso reikalavimų: ateina į centrą ryšėdami
kaukes, laikosi atstumų. Akivaizdu, kad jie
randa būdų sužinoti apie pasikeitimus, nors
ir neturi mobiliojo telefono ir interneto.
Gerai žinome savo žmonių poreikius ir
rūpesčius. Pvz., kurią mėnesio dieną sulauksime asmens, kuriam reikia pagalbos paimti
iš bankomato pinigėlius. Dviem asmenims
perkame maistą, nes jie nepajėgūs patys jo
nusipirkti ir neturi, kas tai padarys. Per visus
mūsų rajonus pagalbos į namus reikia aštuoniems asmenims, visi ją taip pat gauna.

Ypatingas dėmesys senjorams

Panevėžio KRC direktorė Otilija Kolodenskytė-Di Fazio: dirbame daugiausia iš
namų nuotoliniu būdu. Aš, kaip individualios pagalbos informacijai asistentė, su
kurčiaisiais bendrauju Skype, „Messenger“
ir SMS. Rengiu informacinius vaizdo įrašus
ir dedu į feisbuką, taip pat į „Messenger“.
Specialiai senjorams sukūrėme ir siunčiame
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į informacijos gavėjų sąrašus, sukurti jiems
elektroninius adresus, pamokyti naudotis IT
priemone. Mielai talkiname, kaip ir senjorų
vaikai ar anūkai. Taigi, į priekį einame suvie„Akiračio“
inf.
niję pastangas. Du vienišus žmones
lankome namuose.

Gyvą bendravimą bandome
kompensuoti Skype
aiškias ir trumpas žinutes „Messenger“ programėle. Jiems juk sunku naršyti feisbuke,
tai sugalvojame, kaip palengvinti informacijos prieigą, kaip juos užimti. Organizuojame
nuotoliniu būdu įvairius užsiėmimus ir dedame užduotis. Pvz., klausinėjame jų, kaip
ruošia vaišes šventėms, kartu pasidžiaugiame rezultatais.
Kiti du darbuotojai rengia užduotis saviveiklininkams bei moko juos WhatsApp
pagalba bei feisbuko grupėje. Viena darbuotoja yra individualios pagalbos asistentė, ji
budi reabilitacijos centre (čia mes įsirengę
durų skambutį su šviesos signalu.) Taip pat
kartą per savaitę lanko senus žmones, kurie neturi telefono ar kompiuterio. Nuperka
maisto, užpildo komunalinių mokesčių knygeles, suteikia informacijos, stebi jų sveikatos būklę. Žinoma, paiso saugaus socialinio
atstumo ir kontakto metu naudojasi apsaugos priemonėmis. O su rajonų kurčiaisiais
bendraujame SMS.

Seneliai vejasi anūkus

Šiaulių KRC direktorė Vestina Rubcovienė: klube pasikeisdami pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 iki 15 val. dirba trys mūsų
darbuotojai. O likusį laiką dirbame iš namų
nuotoliniu būdu, įskaitant ir dalį laiko vakarais ir savaitgaliais. Pastaruoju metu labai
nemažai senjorų įsigijo telefonus, kompiuterius. Net mus, darbuotojas, stebina toks
suaktyvėjimas. Žmonės prašo juos įtraukti

Klaipėdos KRC direktorė Nijolė Kaminskienė: gyvas bendravimas nenutrūko net karantino metu. Centre būname pirmadieniais–
trečiadieniais 8–17 val., ketvirtadieniais 8–19
val. Kontaktinės individualios pagalbos paslaugos kas antrą dieną teikiamos ir Šilutėje,
adresu Liepų g. 16. Ateina klientai, neturintys
ne tik telefono, kompiuterių, bet ir tie, kurie
juos turi. Aišku, aptarnaujame su kaukėmis,
turime dezinfekcinio skysčio, vienkartinių
rankšluosčių, mūvime pirštines. Klientai –
taip pat.
Individuali pagalba tokia pat, kaip prieš
karantiną: nuperkame maisto, vaistų, skambiname šeimos gydytojams dėl vaistų išrašymo, į kitas įstaigas, perskaitome „Akiratį“
gestų kalba, padedame užpildyti sąskaitas,
susimokėti mokesčius. Nauja tik tai, kad daliname veido kaukes miesto ir rajonų žmonėms, teikiame informaciją apie COVID-19,
apsisaugojimo priemones ir būdus.
Daug senyvo amžiaus žmonių dar gerai
nesuvokia, kodėl negali ateiti kada tik nori,
kodėl negalima susiburti, kodėl užduotis reikia atlikti namuose ir bendrauti per nuotolį.
Raminame, aiškiname, linkime sveikatos,
kantrybės.
Įsitikinome, kad SKYPE programa bent
iš dalies kompensuoja ribotą tiesioginį bendravimą. Juk klientai nori gauti ne tik pagalbos ir atsakymus į rūpimus klausimus, bet
ir pasidalinti savo išgyvenimais, mintimis,
pakviečia virtualiai į svečius. Nuotoliniu
būdu vedame mankštas, užimtumo būrelio
užsiėmimus. Kartą per savaitę dalis klientų

ateina į centrą pasiimti reikmenų užsiėmimams arba dalomosios medžiagos. Tuomet
asmeniškai paaiškiname, ką reikės atlikti
namuose – jiems tampa lengviau pasiruošti
nuotolinio mokymosi iššūkiui. Darbuotojai
naudoja ne tik SKYPE, bet ir „Messenger“,
„Viber“ programas, taip užtikrinamas ir grupinis bendravimas, ir individualūs mokymai.

Nuotoliniu būdu ir dirbame,
ir pramogaujame

Vilniaus KRC direktorė Inga Minkevičienė: individualių paslaugų teikimas vyksta
nenutrūkstamai. Darbuotojai paslaugas teikia nuotoliniu būdu iš namų, taip pat pasikeisdami budi centre. Apsaugos priemonių
stygiaus beveik nebeliko: dalį, kaip ir kitiems
centrams, parūpino LKD, dalį patys nusipirkome iš projektinių lėšų. Kaukių kurtiesiems
internetu užsakėme dar pačioje karantino
pradžioje. O pačias pirmąsias veido kaukes
kolegoms pasiuvo mūsų darbuotoja Galina
Žavoronok.
Daugiausia bendraujame su klientais
Skype ir „Messenger“ programomis, kaip ir
iki karantino. Klientams dažniausiai reikia
konsultacijų: kaip atsiskaityti su paslaugų
teikėjais, pratęsti sutartis ir kt. Nuotoliniu
būdu organizuojame rankdarbių ir sveikos
mitybos būrelių užsiėmimus. Jų dalyviai
gauna užduotis, jas atlieka, pasidalina nuotraukomis, kuriose matyti pasiekti rezultatai. Teatro „Mimika“ režisierė Janina Mažeikienė kartu su aktoriais Atvelykio proga
vaikams sukūrė pasaką, įdėjo ją į internetą.
Sunkiau senjorams. Jiems neramu ne
tik dėl viruso, nes bijo užsikrėsti, bet ir kaip
reikės nuotoliniu būdu susimokėti už komunalines paslaugas ar internetą. Jaučiasi
atskirti. Konsultuojame, patariame, drąsiname. Štai senjorų klubo „Bičiuliai“ narė Rima
Dargienė pasisiūlė nueiti ir sužinoti, kaip laikosi netoli jos gyvenantys seneliai, nesinaudojantys mobiliaisiais ir internetu. Randame
būdų susisiekti su visais vienišais ir ligotais
bendruomenės nariais. Keletui
nuperkame ir nuvežame maisto.
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MES IR VISUOMENĖ

Atvejo vadyba: kompleksinė pagalba
krizės ištiktam žmogui
„Akiračio“ inf.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2018 m. birželio
19 d. įsakymu Nr. A1-297 patvirtino Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 20182020 metų veiksmų planą. Juo remiantis numatytas
atvejo vadybos paslaugų teikimas kurčiųjų reabilitacijos
centruose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje) ir kurčių vaikų tėvų organizacijose. Neįgaliųjų
sistemoje – tai unikali veikla. Iki šiol LKD tebėra vienintelė vykdanti tokią veiklą organizacija.
Kasmet pagalbos sulaukia apie
100 bendruomenės narių. Sutaikytos
šeimos, į saugios vaikystės prieglobstį
sugrąžinti vaikai, vienišiems, priklausomybių slegiamiems ar gyvenimo
pagrindą po kojomis praradusiems
asmenims – vėl įžiebta viltis. Prisiliesta prie daugybės sudėtingų likimų.
Apie projekto naudas, išskirtinumą,
santykius su paslaugas teikiančiomis
įstaigomis, gestų kalbos vaidmenį vadybos procese klausinėjome LKD projektų vadovės ir atvejo vadybos koordinatorės Donatos LUKOŠIENĖS.
Ar sutiktumėte su pasakymu, kad eiti nepramintu keliu – tikras iššūkis?
Iš pradžių išties susidūrėme su daug iššūkių. Reikėjo rasti ir apmokyti darbuotojus,
suprasti, kokias funkcijas jie atliks kurčiųjų
organizacijose.
Su paslaugos specifika teko supažindinti kurčiųjų bendruomenę, kad žmonės žinotų, kada turi kreiptis į atvejo vadybininką, o
kada į kitus specialistus. Šiais metais dauguma darbuotojų yra pasikeitę, bet darbai
vyksta toliau.
Ar paslauga pasiteisino?
Paslauga išties labai naudinga ir reikalinga. Kurtieji neretai susiduria su sunkumais,
kuriems spręsti neužtenka kurčiųjų reabilitacijos centrų specialistų pagalbos ir kompetencijų.
Atvejo vadybininkas išsiaiškina situaciją
ir suranda visus reikalingus specialistus, tarpininkauja rengiant reikiamus dokumentus
ar gaunant svarbią informaciją, koordinuoja veiksmus randant sprendimą. Paslaugos
išskirtinumas – visi darbuotojai moka gestų
kalbą, todėl gali užtikrinti laisvą bendravimą
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su klientais ir suteikti pilną informaciją apie
esamą padėtį.
Šiuo metu kurtieji yra žymiai aktyvesni,
dauguma patys kreipiasi į atvejo vadybininką. Pastarieji jau užmezgė nemažai kontaktų su įvairiomis įstaigomis, bendradarbiauja
su socialinių paslaugų centrais, vaiko teisių
apsaugos tarnybomis ir kt. Tai žymiai palengvina darbą ir užtikrina visapusę pagalbą
kurčiajam. Šių įstaigų darbuotojai taip pat
džiaugiasi mūsų teikiamomis paslaugomis,
nes tai palengvina tiek bendravimą ir situacijos išaiškinimą, tiek padeda suprasti kurčiųjų kultūrą ir mąstymą.
Per metus atvejo vadybos paslaugas
gauna 100 asmenų su klausos negalia, kiekvienam skirta apie 20 val. paslaugų. Atvejo
vadybininkai dirba penkiuose didžiuosiuose
miestuose ir aptarnauja asmenis su klausos
negalia iš visos Lietuvos.
Kodėl taip svarbu, kad atvejo vadybininkas
gerai mokėtų gestų kalbą?
Bendravimas su klientu gestų kalba, pasikartosiu, padeda užtikrinti, kad ir kurčiasis, ir kiti specialistai tiksliai suprastų padėtį
ir galėtų numatyti sprendimo būdus. Tai
ypač svarbu, jeigu kyla teisinių problemų.
Tokiais atvejais atvejo vadybininkas išaiškina, kokia problema, kaip ji gali būti sprendžiama, kodėl reikia spręsti, pasitikslina, ar
kurčiasis teisingai suprato ir ar vadybininkas
teisingai suprato klientą. Taip pat paaiškina
iš kurčiojo pozicijų problemos priežastis socialiniams darbuotojams, teisininkams ar
kitiems specialistams.
Kaip sekasi saugoti paslaptį mažoje bendruomenėje, kurioje faktiškai visi vienas
apie kitą viską žino?

Konfidencialumas yra privaloma taisyklė
atvejo vadybos darbe. Visi darbuotojai žino,
kad ir darbas su žmogumi, ir dokumentai
privalo būti saugomi ir laikomi paslaptyje.
Pradedant darbą kurčias klientas yra informuojamas, kad visa surinkta informacija
bus naudojama tik darbo reikalais, taip pat
jis pasirašo sutikimą, kad sutinka teikti informaciją su jo atveju susijusiems darbuotojams. Iš tiesų, bendruomenė maža, todėl
kurtieji, turintys didesnių sunkumų, linkę
nuo jos atsiriboti, kad būtų išvengta apkalbų. Todėl atvejo vadybininkų užduotis ne tik
išspręsti sunkumus, bet ir padėti sugrįžti į
bendruomenę.
Ar karantinas smarkiai koreguoja projekto
laukiamus rezultatus? Ar visa reikalinga pagalba įmanoma nuotoliniu būdu?
Kai kurie darbai tikrai stoja arba tenka
atidėti, nes visos kitos įstaigos taip pat dirba
arba nuotoliniu būdu, arba kita jiems tinkama forma. Su kai kuriais klientais darbas aprimo, nes būnant namuose problemų sumažėjo. Tačiau kreipėsi ir tokių asmenų, kuriems
kaip tik šis laikas įtemptas, kyla sunkumų.
Klientams reikia emocinės pagalbos, informacijos, kas ir kaip vyksta, kartais ir skubios
pagalbos šeimoje. Atvejo vadybininkai dirba
iš namų, bendrauja su klientais vaizdo skambučiais, ieško specialistų, kurie gali padėti
šiuo sudėtingu metu. Pagalbos teikimas nenutrūko. Kam jos reikia – sulauks,
kaip visada.

JAUNIMAS

Monika Banytė: savojo kelio paieškos

Parengė Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Monikos istorija galėjo būti ir neišgirsta, jei Oru gyva nebūsiu
„Prisijungti prie jų komandos pakvietė viena mergina, perne LKNUC feisbuko paskyroje paskelbtas
skaičiusi feisbuke įrašą apie mano darbo paieškas. Ilgai nesvarsinterviu. Mokytoja Milda Pošiūtė-Žebelienė čiusi kitą dieną nuėjau į darbo pokalbį. Mažame pusryčius tiebuvusios centro abiturientės teiravosi apie kiančiame restoranėlyje pasijutau visai jaukiai. Ir jau kitądien
ateities planus. „Turiu planų, jų labai daug. pradėjau darbą virtuvėje. „Visada iš pradžių sunku, – raminau
save, – paskui priprasiu.“ Nelengva buvo atskirti ir bendradarbių
Tik dabar nieko neveikiu, ir laikas dingsta
balsus, ypač dėl to, kad tai buvo anglų kalba. Ne kartą norėjau
viską mesti, bet suimdavau save į nagą: negi dėl kelių angliškų
veltui. Turiu pabaigti kolegiją dėl mamos
ramybės. Diplomas svarbu, negaliu priešin- žodžių pasiduosiu? Ir pamažu man pradėjo sektis vis geriau.
Vis dėlto ten ilgai neužsibuvau. Mažas atlyginimas galų gale
tis tėvų valiai, tiesiog negaliu jai priešintis... privertė darbo dairytis kitur. Parašiau sesei į Nyderlandus. PasiteiNoriu rimtai mokytis, bet kažkas lyg trukdo.“ ravau, kokie ten reikalai su darbais. Ji atrašė, kad ieškoma darbuoMonika tarsi siuntė SOS signalą: pasaulis didelis ir pilnas galimybių, o aš nerandu savęs. Deja, netrukus paaiškės, kad sukilusi prieš nusistovėjusias taisykles, panorusi kalbėti savo balsu
(„Man patinka pateikti kažką savo, ne kopijuoti, mėgstu išsakyti
savo mintis, net jei mano nuomonė gerokai skiriasi nuo kitų“ –
ištrauka iš interviu), mergina turės susigrumti ir su savo iliuzijų
fantomais, ir su materialiniais sunkumais. Savarankiško gyvenimo kaina pasirodė esanti aukšta. Bet ji ją garbingai moka. Tad
visada turės teisę bet kam pasakyti: aš bent pabandžiau.
Istorijos tęsinį mergina sudėjo į laiškus. Galbūt jos patirtis pasitarnaus kitiems jauniems žmonėms, atsidūrusiems gyvenimo
kryžkelėje arba ieškantiems atsakymo į kankinančius klausimus.
Beje, tai nėra tipiška sėkmės istorija. Tai pavyzdys, kaip nepabijoti
akistatos su sunkumais, abejonėmis, baimėmis, nepasitikėjimu.

Svetima tarp savų?

„Iki 7 klasės mokiausi kartu su girdinčiaisiais. Anksčiau, nuo
7 iki 10 klasės, mokiausi Kauno kurčiųjų mokykloje. Čia buvo
lengviau, be patyčių, erzinimų – visi lygūs. Tačiau ten 11 klasės
nebuvo, todėl baigusi 10 klasių pradėjau mokytis čia.
Dabar mokausi profesinėje mokykloje. Senų laikų tipo paskaitos be gestų kalbos man buvo šokas. Trūksta gestų, nes jau
esu prie jų pripratusi. Esu pripratusi prie vizualinės informacijos,
o priimti tik girdimąją – sunku.“

tojų floristikos darbams. Pavasario pradžioje susiruošiau į ten.“
		

Alsmeryje, tulpių mieste

„Pirmosios dvi darbo savaitės psichologiškai buvo nelengvos.
Po darbo grįžus į laikiną būstą užplūsdavo namų ir lietuviškos kalbos
aplinkui ilgesys ar net noras sugrįžti į tą patį pusryčių restoranėlį...
Daugiausia prie gėlių čia dirba lietuvės ir lenkės. Darbas nėra
nuobodus. Tačiau jis stovimas. Regis, tik dabar pripratau prie ilgo
stovėjimo... Man kol kas patinka ir mąstau, kad visai norėčiau mokytis floristo specialybės. Ypač man sekasi komponuoti dideles
puokštes. Perpratau, kad čia tiesiog reikia išradingumo ir kūrybos.
Žinoma, mums surašo, kaip turėtume derinti spalvas.“

„Koronavirusas. Pasilikau“

„Kol kas laikausi. Mano dienos – darbas-namai. Nė vienas iš
mūsų nežinome, ar rytoj turėsime darbą. Bet mūsų firma ramina:
jei ką, su paieškomis padės. Tačiau jeigu tokiais tempais daugės
sergančiųjų, manau, daug įmonių gali ir bankrutuoti.
Buvo taip, kad beliko paskutiniai bilietai į gimtinę. Maniau,
kad tai tik virusas, tereikia palūkėti ir praeis. Daugelis lietuvių
iš darbo išėjo ir spėjo išskristi. O aš pasilikau. Dabar
kremtuosi. Kas manimi pasirūpins, jeigu užsikrėsiu?..“
M. Banytės asmeninio albumo nuotr.

Psichologinis portretas

Sprendimas priimtas

„Po interviu mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. Išdrįsusi garsiai ištarti, kad profesinis mokymas nelabai man tinka,
staiga supratau, jog švaistau savo laiką tam, kas manęs visai netenkina. Žinoma, prie to prisidėjo ir komunikaciniai sunkumai.
Nėra lengva grįžti į ten, iš kur kartą jau pasitraukei.
Mano sprendimas mesti mokslus sukėlė ant kojų šeimą. Artimieji skaitė moralus, priekaištavo ir pyko. Ko tik nebuvo... Manęs
klausė – kodėl aš taip pasielgiau? Ir įspėjo, kad jau niekas dėl manęs tiek daug nesistengs, kaip tai darė LKNUC.
Tačiau čia juk verda tikras gyvenimas. O LKNUC visur aplinkui
ištiestos rankos ir visi tau pasirengę padėti. Tiesą sakant, „įsijaučiau“. Lengva priprasti prie to, kad tau viskas padėta ant lėkštutės. Taigi, metusi kosmetologijos specialybę, ėmiausi darbo
paieškų. Tai užtruko, nes stengiausi neįsidarbinti parduotuvėje.
Jau turėjau karčios patirties, kai dirbau RIMI.“
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LGKVC archyvo nuotr./ Milda He

GESTŲ KALBA

Gestų kalbos vertėjai: Simona Milašiūtė

Arnoldas Matulis

Dovilė Matulienė

Elena Taločkaitė

100 tiltų į kurčiųjų pasaulį
Žurnalo viršelyje – portretas mįslė. Tokį simbolinį portretą užsimojo sukurti profesionali fotografė ir vertimo centro komandos narė Milda He. Jame pagal sumanymą turėjo tilpti visi –
per 100 lietuvių gestų kalbos vertėjų. Be abejonės, jie šiandien
kurtiesiems tapo tarsi šeimos nariai.
Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
požiūrio, kartais tik formalaus palaikymo iki
iš tikrųjų teigiamo požiūrio, iki nuoširdaus
susidomėjimo, atsakomybės prisiėmimo už
kitokį, kai to reikia, net iki visiško solidarizavimosi. Štai koks paveikus vaizdas – užteko pamatyti kasdien, pusantro mėnesio, ir suveikė.
		
LGKVC direktorė Ramunė Leonavičienė.

Kurčiųjų ir vertėjų tandemas

Vertėjai karantino laiku medijų pagalba
kasdien daugybę kartų ateina į jų namus ir
kuria saugumo, situacijos kontrolės, informacijos prieinamumo ir bendrystės aurą.
Kurtieji suvaržyti, fiziškai atskirti? Na, taip,
toks metas, bet jokiu būdu ne izoliuoti. Štai
kur esmė. Keista, turėjo ištikti pandemija, jog
suvoktume, kad esame visi vienoje valtyje.
LKD iniciatyvos ir Lietuvių gestų kalbos
vertimo centro pagavūs veiksmai leido skubiai reaguoti į poreikius ir kintančią situaciją.
Vieną dieną spaudos konferencijose vertimo
dar nėra, kitądien – tai norma. Čia matome
vertėjus dėvinčius įprastas veido kaukes, kitądien – jie jau su permatomais apsauginiais
skydeliais. Tik paskelbiamas vienas kontaktas naktį išsikviesti vertėją, žiūrėk, jų jau keturi. Tiesiog nepastebimai verstine informacija
pildosi abiejų partnerių puslapiai. Tarsi kas
burtų lazdele mojuotų. Pozityvo, veiksmo ir
rezultato tiek, kiek per 10, 15 metų nebuvo.
Be abejo, be valdžios institucijų įsitraukimo rezultato taip pat nebūtų. Daugybė žinybų
solidariai atėjo į pagalbą. Prasidėjo grandininė reakcija, iš ten solidarumo „virusas“ persimetė į visuomenę. Nuo skeptiško, abejingo
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Įvertino Europos kurčiųjų sąjunga

„Oficialūs valstybiniai bei prezidento pranešimai yra verčiami į lietuvių gestų kalbą.
Bendrai žiūrint, ši situacija įnešė daugybę pokyčių, kurie leidžia gerinti informacijos pasiekiamumą kurtiesiems. Vyriausybė labai palaiko ir atsiliepia į kiekvieną Lietuvos kurčiųjų
draugijos prašymą, o ši išlieka labai aktyvi ir
bendradarbiauja su Vyriausybe kartu ieškant
geriausių sprendimų. Gestų kalbos vertėjo
dalyvavimas šalia kalbančiojo asmens yra
tai, ko iki šiol niekada nevykdavo“, – taip pokyčius mūsų šalyje įvertino Europos kurčiųjų
sąjunga. Dar nėra buvę, kad Europai taptume
pavyzdžiu. Mes visad tik vijomės kitus. Negana to, iki Kanados per Atlanto vandenyną
garsas apie Lietuvą nuvilnijo, komplimentais,
pritarimu grįžo.
„Netgi pats prezidentas nepradeda sakyti
kalbų, kol neatvyksta gestų kalbos vertėjas“, –
cituoti šią EKS frazę žiniasklaidai tapo tiesiog
prestižo reikalu. LGKVC direktorė Ramunė
Leonavičienė prisiminė, kad permainų repeticija įvyko šiemet per Vasario 16-osios vėliavos
pakėlimo ceremoniją. Pirmą kartą Lietuvos
istorijoje tuomet šalia kalbančio prezidento
stovėjo gestų kalbos vertėjas. Prezidentas, nustūmęs į šalį procedūrinius reikalavimus (šalia
pirmojo asmens nestovima, stovima už jo), be

žodžių, numanomai paragino būti tiesiog...
paprastesniems. Ir ledai pajudėjo.

Pirmą kartą istorijoje – 24/7

Ir tie magiški skaičiai 24/7 – vertimas visą
parą kasdien. Dešimtmečius kentę informa
cijos stygių pagaliau kurtieji triumfavo. Savo
pasisakymuose LKD prezidentas Kęstutis Vaiš
nora negaili gerų žodžių vertėjams. Daugybę
padėkų jiems siunčia eiliniai bendruomenės
nariai, dėkodami taip pat, kaip medi
kams.
Tam tikra prasme jie ir gydo – nuo informacijos stygiaus. Žmogui juk reikia ne tik duonos.
„Nebuvo sunku ryžtis tokiam žingsniui,
kadangi neliko jokio kontaktinio vertimo.
Tad nuotoliniu būdu verčiančių vertėjų tapo
daug. Tiesiog teko gerai sudėlioti jų darbo
tvarkaraštį. Vertėjai labai atsakingai pasižiūrėjo į tokį budėjimą. Puikiai suprantame, kad
jei užsikrės kurčias žmogus, ir nežinodamas
vaikščios tarp mūsų, tai mes visi galime užsikrėsti. Taip mes, teikdami informaciją gestų
kalba, prisidedame, kad apsaugotume vieni
kitus“, – neslėpdama pasididžiavimo savo
komanda, „Akiračiui“ sakė R. Leonavičienė.

Kada praverčia žadintuvai

„Kiekviena mano karantino diena pilna
žadintuvų, ne tam, kad pabusčiau iš miegų, o
tam, kad čia ir dabar pasidalinčiau su skaityto
jais žiniomis tiesiogiai iš vykstančių spaudos
konferencijų. Iš direktorės gaunu informaciją,
kada vyks konferencijos – mano darbas jas „sekti“ ir viešinti. Taip pat šiuo karantino laikotarpiu
intensyviai stebiu Prezidentūros, Vyriausybės,
Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamas

LGKVC archyvo nuotr./ Milda He
J. Stacevičiaus nuotr./LRT

Alina Dragūnė

Jolanta Dabulskienė

naujienas, atrenku, ką svarbu žinoti, o tada dalinuosi mūsų LGKVC internetiniame puslapyje
bei feisbuke“, – parašė vertėja-koordinatorė
Simona Milašiūtė. Taip sužinojome, koks įvairus vertimo centre gali būti darbas.

pašalinius garsus, – vardina skirtumus Jolanta. – Girdintis pašnekovas manęs nemato,
tačiau kurčiajam, su kuriuo bendrauju vaizdo
skambučiu, „paveikslėlis“ gali pasirodyti komiškas, kai norėdama girdėti ausį prikišu prie
pat mobiliojo telefono...“ „Turime paruoštuką, kaip elgtis, kai kurčiasis nori užsisakyti
koronaviruso tyrimą mobiliajame patikros
punkte. Su kolegomis paruošėme pokalbio
planą, kad ten dirbantis darbuotojas kuo
greičiau suprastų, kad skambina kurčias asmuo...“ „Labiausiai apmaudu, kad kurčiajam
Lietuvoje nėra galimybės perskambinti. Pvz.,
kitą dieną jo pašnekovas skambina ir sako:
„Radome jūsų praleistą skambutį...“ Bet tai
yra vertėjų centro kontaktas...“
„Aš pasirinkau dirbti savaitgaliais, – sako
Nija Vareikienė. – Paslaugas Skype teikiu darbo kompiuteriu. Tad ramu – dukra šeimyninį
naudoja nuotoliniam mokymuisi, o aš valdišką darbui. Ji jau nemaža mergaitė, todėl supranta, kad dažnai jos mamos „nėra namie“,
nors ji gretimame kambaryje.
„Neretas atvejis, kai ragelyje išgirdusi girdintį pašnekovą atsigręžiu į kurčiąjį, o jo „jau
nėra“, – sako Alina Dragūnė. Tačiau moteris
pastebi, kad žmonės tampa geranoriški ir
kantrūs: „Palaukia neprotestuodami, kol ryšys atnaujinamas.“
Dovilė ir Arnoldas Matuliai, klausos negalią turintys vertėjai, dirba ir iš namų, bet
kartais vyksta ir į dabar ištuštėjusį Kauno teritorinį skyrių. Dovilė yra viena iš LRT laidos
„Klauskite daktaro“ vertėjų. Tai komandinis
darbas. Prie jo pluša daug žmonių. Vienas
skirsto užduotis, kiti verčia, konsultuoja.
Arnoldo darbas – vykti į darbą ir parengti
techniką filmuoti kauniečių verčiamą laidos
dalį. Tada jis grįžta namo, išleidžia į darbą
žmoną. Ši jau būna pasirengusi vertimui ir
nusifilmuoja. Tuomet Arnoldas įrašą sumontuoja ir nusiunčia IT specialistui Algimantui
Jeleniauskui į Vilniaus teritorinį skyrių. Ten
paruošiamas galutinis variantas, kurį mato ir
vertina visas centras. Kitomis dienomis Dovilė dirba prie Skype programos, kartais ver-

10 viešai matomų vertėjų:
„Mes ne žvaigždės“

„Vertimo spaudos konferencijose per
daug nesureikšminu. Anksčiau tiesiog teko
daugiau dirbti klientui, šiuo metu daugiau
tenka dirbti verčiant spaudos konferencijose
ar eteryje. Prie kamerų didžioji dalis vertėjų,
dirbančių spaudos konferencijose, jau yra pripratę, – parašė Elena Taločkaitė. – Didesnio
nepatogumo sukelia apsaugos priemonės nei
kameros... LRT verčiu specialias laidas vaikams, žinias bei „Panoramą“. Į vertimus vykstame iš namų. Dažniausiai turime po vieną ar
po du vertimus. Kadangi taip dirbame nuo
karantino pradžios, darbas iš namų jau tapo
įprastas. Džiaugiuosi, kad šiuo sunkiu visuomenei laikotarpiu galime dirbti toliau ir tiesiogiai išversti pačią svarbiausią informaciją.“
Štai taip paprastai, kukliai, mandagiai, nesiplečiant. Pagelbsti kita pašnekovė. – Jolanta Dabulskienė, Kauno skyriaus vertėja: „Puikiai suprantu, kad mano kolegoms įtampos
verčiant viešai netrūksta. Būti rampų šviesoje, versti sinchroniškai, dažnai ir sudėtingus
medicininius terminus, neturėti galimybės
pasitaisyti. O padarius klaidą žinoti, kad ji taip
ir liko kuriame nors spaudos konferencijos
vaizdo įraše... Šaunuoliai, jie puikiai tvarkosi.“
„Užsikrės vienas vertėjas, gresia saviizoliacija visai vertėjų komandai“, – kodėl tie
apsauginiai skydeliai taip svarbu, aiškina Vilniaus skyriaus vadovė Danguolė Dragūnienė.
Ji su telefonu nesiskiria net eidama miegoti.
Kartais žinutės apie renginį, kuriame iš ryto
reikės vertėjų, atkeliauja ir naktį.

90 užnugario fronto karių

„Darbe mes naudojamės profesionalia
įranga, čia, žinoma, yra kitaip. Ten – puikios
ausinės, čia – ausinukės, kurios surenka visus

Nija Vareikienė.

čia tekstinę informaciją į gestų kalbą. „Noriu
pabrėžti, kad verčiame ne bet ką, tik tai, ką
užsako LKD arba vertėjų centro administracija nusprendžia, kad svarbu“, – paaiškina
pašnekovė. Be visa ko, keisdamasi su vyru,
ji padeda vaikams dalyvauti nuotoliniuose
mokymuose. Tad darbas namuose jai – tarsi
„amerikietiški kalneliai“.

R. Leonavičienė: „Padarėme,
ką galėjome“

Per pusantro mėnesio nusistovėjo skambučių srautas. Bumas esą buvo dvi pirmas
karantino savaites, kai kurtiesiems reikėjo išsiimti nedarbingumo pažymas, pratęsti sutartis,
atidėti mokėjimus. Kai kurtieji dar netikėjo,
kad vertėjas bus pasiekiamas, kai tik prireiks.
Skubėjo tvarkytis reikalus. Dabar žino – tikrai
dieną naktį vertėjas pasiekiamas.
„Padarėme viską, kad kurtieji nesijaustų
atskirti. Išskyrus Vilnių (vilniečiams teko tiesioginiai vertimai), visi kiti skyriai dirba nuotoliniu būdu arba budi naktį. Jeigu kurčiasis
pradėtų karščiuoti, pasijustų blogai, per mus
paskambintų atitinkamai į 112 pagalbą arba
karštąja linija 1808. Jeigu kurčiajam taptų per
sunku susitvarkyti su stresu, susisiektume su
psichologine pagalba arba paskambintume
budinčiam LKD darbuotojui. Budėjimų metu
nesiskirstome miestais, kas gali priimti skambutį, tas ir atsiliepia“, – aiškina Ramunė Leonavičienė.
Akivaizdu, kad karantino laikotarpis, be
visų blogybių, tam tikra prasme – tarsi koks
medaus mėnuo kurtiesiems... Apie tai, kad
kada nors jis baigsis, tyliai sau pasvarsto ir
centro vadovė. „Puikiai suprantame, kas
mūsų laukia... – atsidūsta ji. – Kai baigsis visi
karantinai ir vėl pradėsime džiaugtis laisvu
gyvenimu, jau bus kitaip. SADM ir NRD priėmė sprendimą, kad birželio mėn. vertėjai
pradeda dirbti BPC. Vadinasi, vertimo paslaugos 24/7 išliks, centre atnaujinsime kontaktinius vertimus, vertėjų dar labiau trūks.
Mūsų laukia dar daug iššūkių“, –
atsisveikindama sako.
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JAV: visiems amerikiečiams –
vienkartinė išmoka
Esu Joana Akelytė-Halischak. 16 metų gyvenu Pensilvanijos
valstijoje, netoli Filadelfijos miesto, ir dirbu kurčiųjų psichinės
sveikatos tarnybos trenere. Mano pareiga padėti psichinę negalią turintiems kurtiesiems mokytis kasdienio gyvenimo įgūdžių
ir talkinti integruojantis į bendruomenę.
Mykolas BALAIŠIS
Žinoma tik karantino
pradžios data

Amerikoje karantinas paskelbtas kovo 16ąją. Nuo tada daugybė paslaugas teikiančių
įstaigų užsidarė, biurų darbuotojai, mokyklos ir darželiai dirba nuotoliniu būdu. Mano
vaikai lanko kurčiųjų mokyklas ir dabar taip
pat mokosi nuotoliniu būdu, naudojasi Zoom
programa. Jeigu vaikas dar per mažas vienas
likti namuose, vienas iš tėvų turi teisę pasilikti su juo. Tačiau ne abu. Medikai, policininkai
dirba toliau.
Psichinę negalią turintys kurtieji negali likti be priežiūros, todėl dirbu ir aš. Jiems sunku
suprasti, kodėl reikia dėvėti kaukes, nepatenkinti, kiek suirzę, kad šviečiant saulei negalima
eiti į lauką. Buvimas uždarose erdvėse juos
išvargino. Tad tenka pasitelkti kantrybę ir prigalvoti daugybę užsiėmimų: žiūrime filmus,
žaidžiame žaidimus, vaidiname, tvarkomės.

Saugumo priemonės

Niujorko mieste privalu laikytis 2 m atstumo, visur kitur – 1 m. Parduotuvėje asmeniui
pasinaudojus prekių vežimėliu, šis dezinfekuojamas, tarp pirkėjų raudonom linijom

sužymėti privalomi laikytis atstumai. Maisto
prekių galima užsisakyti ir į namus (kainuos
brangiau), užsisakyti ir nuvažiuoti jų pasiimti,
patarnautojai sukraus jas į automobilio bagažinę. Restoranai ir kavinės maistą gamina tik
išsinešti. Pvz., kavos indą, užkabintą ant ilgos
lazdos, paduoda.
Už saviizoliacijos, taisyklių nesilaikymą
Lietuvoje skiriamos baudos, mūsų valstijoje tokių dar nėra įvesta. Lietuvoje kai kurios
gatvės uždaromos. Manau, mes mažiau suvaržyti. Aš galiu pasivažinėti dviračiu, pasivaikščioti prie jūros.

Finansinė parama

Dirbantys nuotoliniu būdu amerikiečiai
gauna nesumažintą atlyginimą. Tie, kas
negali dirbti, gauna kompensacijas. Jos
nevienodo dydžio. Pvz., Niujorko, Pensilvanijos valstijų gyventojai, kur pragyvenimas
brangus ir atlyginimai didesni, per savaitę
gauna 600 dolerių kompensaciją. Ir taip yra
nepriklausomai nuo atlyginimo dydžio. Tokių valstijų, kaip Kentukis, Alabama, gyventojai – 280 USD per savaitę. Už 2400 dolerių
kukliai mėnesį pragyventi, t.y. pavalgyti, su-

Asmeninio albumo nuotr.

Joana Akelytė-Halischak su šeima: vyru Michaelu ir vaikais Mila ir Aris.
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JAV kurtiesiems verčia ir vertėja-robotas.

simokėti mokesčius yra pakankama suma.
Turintys pilietybę ar „žaliąją kortą“ amerikiečiai taip pat gavo vienkartinę neatlygintiną 1200 USD išmoką. Kalbama, kad bus
išmokėta tokio pat dydžio dar viena. Vykdoma daug programų neturtingoms šeimoms,
vienišiems asmenims. Pvz., skurdžių šeimų
vaikai, valgydavę nemokamus pietus mokykloje, juos gali gauti ir dabar. Tėvams tereikia nuvažiuoti ir parsivežti. Komunalinių
mokesčių mokėjimas gali būti atidėtas trims
mėnesiams. Per tą laiką nei elektros, nei
vandens tiekimas nebus nutrauktas.

Informacijos prieinamumas

JAV visa pagalba ir informacija teikiama
per vietos valstiją. Informacijos trūkumo nejaučiame. Televizijos laidos verčiamos į gestų
kalbą, titruojamos. Pasijutus blogai, per vertėją galima išsikviesti greitąją pagalbą, atvyks
brigada, visi bus su kaukėmis, pilnai apsisaugoję. O gestų kalbos vertėjas lauks ligoninėje,
jis taip pat dėvės apsauginį kostiumą. Šios
aprangos nėra užtektinai, personalas ją labai
taupo savo reikmėms, todėl ligoninėse yra
skatinamas naudojimasis planšetiniu „vertėju“, jį vadiname robotuku. Jis visai tinkamas,
jei ligonis nėra sunkus. Tačiau jei jis gulintis,
silpnas, tuomet vis dėlto reikia gyvo vertimo.
Telefone esu įsidiegusi programėlę ir galiu matyti, kur mano valstijoje yra sergančiųjų
koronavirusu. Mirksi lemputė, rodo tą vietą ir
ten nerekomenduojama lankytis. Kalbėjo, kad
netoliese, kur aš gyvenu, mirė 70 metų kurčia
moteris. Pensilvanijos valstija ir JAV yra labai
didelės, todėl ne visą informaciją
apie kurčiuosius sužinome.

PASAULIO KURTIEJI

Švedija: virusas
gyventojų neišgąsdino

Daugėja užsikrėtusių ir netekusių darbo

Dabar čia koronavirusu serga beveik 15 tūkst. žmonių (balandžio
vidurio duomenys), sunkios būklės – per 1000 ligonių, vis daugiau fiksuojama mirčių. Gyventojams rekomenduojama tas pats, kas visoje
Europoje: sustiprinta asmeninė higiena, kaukės, saugus atstumas,
dengti burną kosint. Uždrausta keliauti, būriuotis viešosiose vietose,
rinktis ir pramogauti. Etniniai švedai (nuo seno gyvenantys) nelabai
paiso draudimų. Emigrantai daugiau rūpinasi savo saugumu. Žmonės
vaikšto, sportuoja. Mokyklos buvo uždarytos, bet kai kurie darželiai
veikė. Dabar pamažu atidaroma vis daugiau ugdymo įstaigų. Dirba
parduotuvės, ir ne vien tik maisto produktų, veikia dalis restoranų,
atidarytas metro. Mes važinėjame į darbą nuosavu automobiliu.
Aš ir vyras iš pradžių dvi savaites nedirbome ir gavome pilną atlyginimą. Dabar per savaitę dirbame 60 proc. įprasto darbo laiko (16
val.) ir gausime 92,5 proc. savo algos. Jeigu žmogus nenori rizikuoti savo sveikata, pvz., jei priklauso rizikos grupei, serga lėtine liga ir
pan., turi kreiptis į medicinos įstaigą ir gauti nedarbingumo pažymą,
tuomet jam bus suteiktos nedarbingumo atostogos.
Beveik 65 proc. gyventojų tęsia darbą, o 35 proc. atleisti laikinai
ar visai neteko darbo. Dėl prastovų, nedarbo ateityje jiems bus skirtos
kompensacijos. Kokios – priklausys nuo firmų, kuriose dirba ar dirbo.

Asmeninio albumo nuotr.

Mes, Rasa ir Kęstutis Lipniai, jau apie 13 metų,
kai esame išvykę iš Lietuvos ir gyvename Švedijos sostinėje Stokholme. Manome, kad gyvename labai suvaržytą laikotarpį, nors spaudoje rašoma priešingai – kad Švedijoje kur kas
mažiau apribojimų nei kitur.
Mykolas BALAIŠIS

Mykolas BALAIŠIS

Rasa ir Kęstutis Lipniai.

Karštoji linija – specialiai kurtiesiems

Per televiziją, interneto ryšio priemonėmis sveikatos priežiūros
įstaigų specialistai nuolat praneša apie padėtį, suteikia reikalingos
informacijos. Daugiau dėmesio nei įprastai skiria patarimams, kaip
dorotis su stresu. Mes esam patenkinti Stokholmo kurčiųjų draugijos
valdybos transliuojama informacija, specialia televizijos žinių laida
kurtiesiems bei vertėjo į gestų kalbą verčiamomis žiniomis. Informacijos tikrai pakanka.
Padaugėjus susirgimų COVID-19, Švedijos vyriausybė kurtiesiems sukūrė atskirą 112 ryšį. Bildtelefoni.net yra panaši į Skype
programą, naudojamą Lietuvoje, tik jos pagalba kurtieji patys gali
pasiskambinti į karštąją koronaviruso liniją.
Feisbuke sužinojome, kad koronavirusu susirgo du kurtieji (ne
lietuviai), bet nesunkiai, gydosi namuose. Švedijoje gyvenantys
mūsų draugai lietuviai kol kas sveiki. Šiek tiek, žinoma, neramu, bet
mes linkę manyti, kad viskas bus gerai.
Nuolat internetu žiūrime LRT televizijos žinias su vertimu į gestų
kalbą. Labai didžiuojamės, kad čia gestų kalbos srityje tokie ženklūs
pokyčiai. Nuostabu, kad esate gerai informuoti! Visiems –
geros nuotaikos!

Iš Danijos: kai kuriose srityse Lietuva pranašesnė
Stebėtina, kad tokia mažytė dalelė – koronavirusas – sugebėjo mus taip uždaryti. Žinoma, valdžia
teisingai daro – pagal jų nurodymus mes liekame
namuose, jog neužkrėstume kitų ir neapkrautume
ligoninių, medicinos darbuotojų. Juk medicinos
įstaigose jau trūksta lovų...
Gedvilė DIRŽIŪTĖ
Asmeninio albumo nuotr.

Labai mažas vertėjo langelis

Violeta Stankutė.

Sveiki, lietuviai! Koks keistas laikas... Jaučiuosi tarsi
sėdinti paukščio narvelyje. Dabar, kai kalbu, turėjau būti Lietuvoje – vaikščioti gatvėmis, susitikti su
mama, draugais, džiaugtis buvimu kartu (Velykų
metas – aut.). Bet dabar teko pasilikti čia, Danijoje.

Galiu pasakyti, jog iš pradžių situacija buvo tokia pati ir Lietuvoje, ir Danijoje – nebuvo vertimo iš spaudos konferencijų. Kaip LKD
prezidentas Kęstutis Vaišnora, taip ir Danijos kurčiųjų draugijos prezidentas Larsas Knudsenas kalbėjosi su valdžios atstovais, spaudė,
ieškojo sprendimų. Ir Vyriausybė galų gale sutiko samdyti gestų kalbos vertėjus konferencijoms versti. Iš pradžių, kaip Lietuvoje, pasikeisdami vertė du vertėjai, šiuo metu verčia trys.
Yra ir dar vienas skirtumas – Danijoje operatoriai, filmuodami
spaudos konferencijas, filmuoja ir žurnalistus, kai jie užduoda klausimus pranešėjams. Viskas yra verčiama. Tada kurtiesiems būna aiškiau, jiems lengviau sekti visą spaudos konferencijos eigą.
Beje, vertėjai Lietuvoje dirba dėvėdami apsaugines priemones
ir verčia stovėdami šalia pranešėjų. Danijoje gestų kalbos vertėjai
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Spaudos konferencija su vertimu į danų gestų kalbą.

spaudos konferencijas verčia atskiroje patalpoje, ir nufilmuotas
įrašas-vertimas rodomas mažame langelyje tiesioginių televizijos
transliacijų metu. Mums, kurtiesiems, tai nėra gerai – sunku įžiūrėti,
kas sakoma. Būtų geriau, jei vertėjai verstų gyvai, stovėdami šalia
valdžios atstovų, tuomet būtų aiškesnis vertimas.
Šiuo metu DKD prezidentas Larsas tariasi su Danijos radiju ir
televizija, jog padidintų vertėjo langelį ekrane. Televizijos atstovai
išklausė nusiskundimus, pažadėjo bandyti rasti sprendimą. Taigi,
žiūrėsim, kaip bus toliau, o kol kas nėra labai patogu...

Stebėti žinias su vertimu patogu tik namuose

Tiesa, vienu aspektu Lietuvoje daug geriau nei pas mus Danijoje
– per „Facebook“ kurtieji gali stebėti kone visas tiesiogines spaudos
konferencijų transliacijas su vertimu į gestų kalbą. O Danijoje kurtieji neturi galimybės žiūrėti tiesioginių transliacijų per „Facebook“
– jos transliuojamos be gestų kalbos vertimo.

Karantino sąlygos švelninamos

Šiuo metu Danijoje karantinas pratęstas iki gegužės 10 dienos.
Bet nuo balandžio 15 dienos Danijoje pradėjo veikti lopšeliai ir
darželiai bei mokyklos (nuo parengiamosios iki 5 klasės). Tai skirta
tiems tėvams, kuriems būtinai reikia dirbti ir neturi kam palikti prižiūrėti vaikų.
Aišku, tėvai buvo nepatenkinti, nusistebėjo, kodėl taip daroma.
Valdžios atstovai atsakė, jog tarp užsikrėtusiųjų koronavirusu vaikų
mažai. Vyresni vaikai bus mokomi higienos, turės laikytis reikalavimų, išmokti saugotis. Ugdymas vyks mažose grupelėse.
Svarbu laikytis ramiai, nepanikuoti. Tvirtai tikiu, kad tai nesitęs
amžinai – koronavirusas kada nors tikrai pasitrauks... Stip
rybės!

Iš Anglijos į Lietuvą: čia saugiau
Aš – Žana Vaskelienė, šiuo metu gyvenu Londone. Iš pradžių, pradėjus plisti virusui, londoniečiai nekreipė dėmesio ir gyveno įprastinį
gyvenimą. Tačiau aš asmeniškai jaučiau nerimą, atsakomybę už dvi savo atžalas. Žinoma,
jei pati neturėčiau vaikų, būtų kitaip – mes,
suaugusieji, galime viską ištverti, savimi pasirūpinti. O su vaikais sudėtingiau.

Gedvilė DIRŽIŪTĖ
Asmeninio albumo nuotr.
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Jeigu kurtieji nori žiūrėti žinias su vertimu, jie turi būti namuose,
jog galėtų įsijungti televizorių arba, nebūdami tuo metu namie, „iPad“
planšetiniame kompiuteryje atsidaryti atskirą kanalo TV2 programėlę
ir įsijungti transliaciją. Štai toks nepatogumas.
Kartais spaudos konferencijos neverčiamos – ryte ar 12–13 val.
nebūna vertimo. Svarbūs pranešimai verčiami tik vakarėjant. Tad
DKD prezidentas šiuo metu derasi su atsakingais asmenimis dėl
didesnio informacijos prieinamumo. Džiugu, kad Lietuvoje kurtieji
visada gali matyti LGK vertimą.
Beje, čia, kaip ir Lietuvoje, yra galimybė kurtiesiems kreiptis korona
viruso karštąja linija per nuotolinį vertimą. Draugijos prezidentas bei atstovai nuolatos papildomai informuoja kurčiuosius, skelbia naujienas.

Nelengvas sprendimas

Vis dėlto gyvenome įprastu ritmu – vaikščiojome į parduotuves,
važinėjome į darbus. Lietuvoje anksčiau, nei Anglijoje, buvo uždarytos mokyklos. Tada jau pradėjome jaudintis dėl situacijos... Pasikalbėjau su viršininku ir man leido dirbti nuotoliniu būdu.
Vaikai vis dar lankė mokyklą. Po kiek laiko, kovo 20 dieną, visos
ugdymo įstaigos buvo uždarytos. Mažieji nenustygo vietoje, daug
triukšmavo, mūsų neklausė. O mūsų kaimynai sutuoktiniai, gyvenantys pirmame aukšte, yra medikai. Nesinorėjo jiems trukdyti vaikų klegesiu – gal tie gydytojai po naktinių budėjimų dieną miega?..
Tad su vyru pasikalbėjome ir nutarėme, jog su vaikais geriau išvykti iš Londono. Ilgai derinome planą – juk kelionė ilga, reikės skristi lėktuvu, paskui persėsti į taksi ir į nuosavą automobilį, teks liesti
daug skirtingų paviršių. Paaiškinome vaikams, kaip viskas bus. Jie
labai norėjo keliauti į Lietuvą, tačiau buvo kiek išsigandę, kad reikės
visą dieną nešioti kaukes, plautis rankas, dezinfekuotis.

Sugriežtinta patikra				

Kovo 23 d., pirmadienį, susikrovėme daiktus ir išvažiavome į oro
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Žana Vaskelienė su savo vaikais – Majumi (6) ir Ela (4).

uostą. Žmonių buvo nelabai daug, bet trūko tvarkos, visi grūdosi eilėse, aiškiai buvo matyti, jog galvoja vien apie tai, kaip grįžti namo...
Pagaliau įsėdom į lėktuvą – jame buvo tik 25 keleiviai, visi sėdėjo
eilėse po vieną arba po du. O mes trise kartu sėdėjom.
Nusileidę pamatėme, kad Lietuvoje oro uoste labai sugriežtinta
patikra, darbuotojai dėvėjo respiratorius, akinius, vilkėjo baltus apsauginius kostiumus. Su mumis elgėsi itin griežtai, rūpinosi, jog mes
laikytumėmės kelių metrų atstumo vieni nuo kitų. Pamatę mane su
dviem mažais vaikais, praleido be eilės, paėmė ėminius (tiesa, kraujo tyrimo nedarė), susirašė duomenis. Jie klausė, į kurią ligoninę
kreipsiuosi ligos atveju, informavau, jog į Radviliškio.

PASAULIO KURTIEJI
Jaudinausi, ar pavyks iškviesti taksi, juk
tuo metu buvo naktis. Bet taksi atvyko maždaug po trijų minučių. Įsėdome į mašiną ir
nuvykome į vyro močiutės kaimą pasiimti
automobilio iš garažo. Žinoma, negalėjome
apkabinti močiutės, bet pasisveikinome,
gestikuliuodami truputį pabendravome per
langą (ji – girdinti). Tada išvažiavome. Po ilgos kelionės pagaliau buvome namie.

Saviizoliacija savaip

O kitą dieną dezinfekavau visus namus.
Paskui ketinau paprašyti draugų nupirkti mums maisto, tačiau paaiškėjo, kad tie
draugai serga, tad mudu su broliu, apsiginklavę apsaugos priemonėmis, išėjome į
parduotuvę ir pripirkome maisto, po to grįžome namo ir izoliavomės dviem savaitėms.
Praėjus 14 dienų, visi trys buvome sveiki. Tik
mano broliui Genadijui pasireiškė simpto-

mai – pasijuto prastai, buvo sunku kvėpuoti.
Paskambinome per vertėją 1808 numeriu
(žinojome, kad vertėjai dirba visą parą). Specialistas irgi įtarė koronavirusą, tad rytojaus
dieną nukreipė tyrimui. Po dviejų dienų gavome atsakymą, jog tyrimas neigiamas. Lengviau atsikvėpėme, supratome, kad tai kita
liga. Taigi mums visiems viskas gerai. Mano
vyras pasiliko Anglijoje. Dar neaišku, kada galėsime grįžti į Londoną ir visi susitikti.

Verčiama tik vienos srities
informacija?

Dabar dėl informacijos prieinamumo.
Jungtinėje Karalystėje daug verčiama ir tit
ruojama, kurtieji gali gauti visų sričių informacijos. Lietuvoje tikrai pajutau informacijos
stygių – verčiama tai, kas susiję su sveikatos
apsauga, o visa kita, pvz., žinios, net nėra
verčiamos (išskyrus LRT pavakario žinias bei

„Panoramą“), titruojama tik esmė.
Įdomu tai, jog Lietuvos parduotuvėse
griežta tvarka, laikomasi higienos reikalavimų, o Anglijoje atvirkščiai – žiūri ne taip
griežtai, bet užtai informacijos apstu.
Jeigu nutiktų kokia nelaimė, Londone
galime kreiptis į laisvai samdomus vertėjus, o
Lietuvoje vertėjai skiriami iš valstybinių įstaigų. Privačiame sektoriuje dirbantys vertėjai
šiuo metu teikia paslaugas nuotoliniu būdu
iš namų.
Yra nemažai vertėjų savanorių, prireikus
skubios medicininės pagalbos verčiančių nuo
toliniu būdu. Jie dirba be atlygio. Tie vertėjai
yra pasiskelbę socialiniame tinkle „Facebook“,
jog kurtieji žinotų, kad gali į juos kreiptis (tiktai
nelaimės atveju, o ne skambinti norint užsisakyti picos ir pan.). Lietuvoje kitaip.
Sėkmės visiems ir stiprybės!

Šveicarija: mums kaukių dėvėti nebūtina
Verslo ir darbuotojų gelbėjimo
planas
Šveicarijos federalinė taryba karantiną
tęsė iki balandžio 26 d., jis galiojo visiems
26-iems konfederacijos kantonams. Balandžio 27 d. prasidėjo pirmasis karantino
švelninimo etapas, jų bus dar keli, kol visa
gamyba, paslaugų sektorius vėl grįš į įprastą
darbo ritmą. Kol kas turizmo sektoriui veiklos atnaujinti neleista.
Iki tol visiems galiojo reikalavimas: būkit
namuose! Viskas mūsų šalyje panašiai, kaip
kitur. Tik švelniau. Yra ir vienas esminis skirtumas: kaukes nešioti nėra privaloma. Jos
būtinos tik tiems, kas dirba su vaikais, ligoniais. Mieste, parduotuvėse pilna žmonių,
kurie be veido kaukių.
Pvz., aš esu auklėtojos padėjėja kurčiųjų
mokykloje, tad man ją dėvėti privaloma. Dabar Šveicarijoje – mokinių pavasario atostogos. Mokykloje būna tik tie vaikai, kurių tėvams reikia į darbą. Vaikų labai mažai, dirbu
ne kasdien. Iš tikrųjų, dauguma darboviečių
savo darbuotojams sudarė lanksčias darbo
sąlygas ir tėveliai dirba iš namų. Saugant
firmas nuo galimų bankrotų, daug kur įvesta
nepilna darbo diena.
Galiojanti šalyje nedarbo apsaugos sistema kompensuoja dalį darbo užmokesčio, netekto dėl sumažėjusio darbo krūvio.

Įmonei visiškai sustabdžius veiklą, mokama bedarbio pašalpa, o darbdavys gauna
kompensacijas už prastovas. Taip siekiama
išvengti masinių atleidimų. Tačiau kiekvienas darbuotojas turi teisę atsisakyti trumpalaikės darbo pašalpos. Tuomet darbdavys
privalo ir toliau mokėti darbuotojui visą atlyginimą. Deja, tokiu atveju didesnė tikimybė
visai prarasti darbo vietą. Ženkliai padaugėjo bankrutavusių įmonių.

Asmeninio albumo nuotr.

Esu Valentina Ivanova.
Gyvenu Šveicarijoje, Ciuricho priemiestyje. Atvažiavau čia prieš 19 metų.

Mykolas BALAIŠIS

Kurčiuosius sieja glaudus ryšys

Informacija kurčiuosius pasiekia per televiziją ir regioninę kurčiųjų organizaciją.
Tai, kas svarbu, išverčiama, nufilmuojama
ir skelbiama. Tad gauname pakankamai informacijos apie su koronavirusu ir karantinu
susijusius dalykus: kaip saugotis, atpažinti,
kur kreiptis karščiuojant.
Ketvirtadienį ir penktadienį tam tikromis
valandomis Ciuricho kantono kurtieji prisijungiame nuotoliniu būdu ir sužinome iš regioninės kurčiųjų organizacijos visas naujienas. Paskui visi tiesiog pabendraujame. Kas
pageidauja, vėliau gali su organizacijos darbuotojais savo asmeninius reikalus aptarti ir
individualiai.
Aš labai patenkinta Ciuricho kurčiųjų organizacija. Mūsų bendruomenė ypač draugiš
ka. Iki karantino rinkomės savo pamėgtoje
kavinėje, kurčiųjų organizacija vykdė daugybę veiklų, įskaitant ir kalbų mokymąsi.
Veikianti karštoji koronaviruso linija
prieinama ir kurtiesiems. Galime paskambinti per tarpininką arba paprašyti pagalbos
susirašinėdami. Tęsiamas ir individualių

Valentina Ivanova.

kontaktinių vertimo paslaugų teikimas. Tik
dabar atvykęs vertėjas laikosi didesnio at
stumo ir ryši apsisaugojimo priemones.
Yra sukurta feisbuko grupė „Koronavirusas. Kurčiųjų galia – pagalba kiekvienam.“
Kita naujiena – „Patarimai tėvams, kaip naudotis Skype“. Tai organizuota pagalba suau
gusiesiems, kaip padėti vaikams mokytis
nuotoliniu būdu.
Ar yra Ciuricho kantone sergančių koronavirusu kurčiųjų, informacijos neturiu. Čia
gyvenančios lietuvės Jolantos Bolliger šeima
yra sveika. Visiems noriu palinkėti
sveikatos. Saugokite save!
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UGDYMAS

Nuotolinis mokymas: sudėtinga, bet įmanoma!
PKNPM archyvo nuotr.

„Akiračio” inf.

Gėlių tema labai tiko

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla. „Svarbiausias metodas mūsų darbe – žaidimas. Kaip surasti kelią į vaikų širdis ir nukreipti žaidimą tinkama linkme per atstumą? Kaip motyvuoti
tėvus įsijungti į ugdymą?“ – prieš nuotolinių mokymų pradžią kirbėjusiomis abejonėmis dalinosi pedagogė Asta Sviderskienė. Netrukus
įsitikino: nerimavo be reikalo.
Ugdytiniai jau buvo pasiilgę organizuotos veiklos. Ypač džiaugėsi
filmuotu mokytojos pasisveikinimu ir atsiųstomis užduotimis. Užsiėmimo tema žadėjo malonių potyrių – ,,Pavasario ženklai. Gėlės". Jau
po pietų pradėjo plaukti gausybė nuotraukų, refleksijų apie vaikų darbus namuose. Vadinasi, ne veltui ruoštasi!
„Mokiniai jau pirmąją dieną sėkmingai prisijungė ir aktyviai dalyvavo pamokose. Sąlygos mokymuisi ne visiems tinkamos, bet jie dirba
ir aš tuo džiaugiuosi“, – teigiamai atsiliepė apie nuotolinį mokymą ir
pradinukų mokytoja Laimutė Lazdauskienė.

tik pasidžiaugti mūsų centro pedagogų profesionalumu ir pasiaukojimu. Prie nuotolinio mokymo perėjome labai sklandžiai, – komentavo
centro direktorė Svetlana Beniušienė. – Pravertė iš anksčiau gautos žinios, naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžiai. Juk IT yra
mūsų mokytojų kasdienybė, tik taip galime užtikrinti vizualumą.
Susiduriame ir su sunkumais. Nors įrangą turi visi mokiniai, jų
motyvacija mokytis labai prasta, tad prisijungimas prie nuotolinių pamokų ne visada yra visavertis. Kai kuriose klasėse jungiasi vos vienas
kitas mokinys. Norėtųsi daugiau šiuo klausimu tėvelių palaikymo. Kai
kuriems vaikams leidžiama miegoti iki pietų, nesvarbu, kad pamokų
metas. Tačiau klasių auklėtojos nuolat ieško ryšio su vaikais ir tėvais.
Dalyvauja ir socialinė pedagogė. Kartu bandome spręsti problemas.“

Patenkinti vaikai ir tėvai – džiaugiasi ir mokytojai

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. „Baigėsi pirmoji mūsų nuotolinio mokymosi savaitė“, – paskelbė įraše pradinių
klasių mokytoja Virginija Voznikienė.
Ir papasakojo, kad mažieji kasdien, pagal parengtą tvarkaraštį, jungėsi ir į bendras visos klasės vaizdo pamokas per Zoom platformą, ir turėjo individualių užsiėmimų. Visą pirmąją nuotolinio mokymo savaitę
mokinukai siuntė savo mokytojoms nuotraukas su atliktais darbeliais.
„Labiausiai mus, mokytojas, motyvuoja geri tėvelių atsiliepimai.
Mes, savo ruožtu, nepaprastai dėkingi jiems už atsakingą ir rūpestingą
požiūrį į savo vaikučių ugdymą“, – negailėjo komplimentų tėvams V. Voznikienė.

Klaipėdos technologijų mokymo centras. „Kadangi centre mokosi ir sutrikusios klausos mokinių, turėjome apgalvoti, kaip organizuoti
mokymo procesą, kad galėtų prisijungti gestų kalbos vertėjas, darbą
būtų įmanoma koordinuoti surdopedagogui“, – vardino organizacinius iššūkius direktorė Violeta Petrušienė.
„Bet kokius nesklandumus sprendėme ir sprendžiame operatyviai.
Teikiame mokytojams konsultacijas bei rekomendacijas, surdopedagogė Kristina yra šio proceso koordinatorė, socialinė pedagogė Daiva
stebi mokinių dalyvavimą pamokose, psichologė Daiva teikia psichologinę pagalbą. Susitelkimas, įsiklausymas ir komandinis darbas svarbiausi mūsų principai, leidžiantys teigti, kad nuotolinio mokymo
metu kurtieji ir neprigirdintieji gauna tinkamos kokybės mokymą
mūsų centre“, – užtikrino kurčiųjų bendruomenę vadovė.

Išdalinti kompiuteriai, užduotys vežamos į namus

Klaipėdos Litorinos mokykla. Siekdama užtikrinti nuotolinio
mokymo kokybę, mokykla savo mokiniams išdalino 14 planšetinių
kompiuterių. Spausdintos užduotys mokykliniu transportu vaikams
pristatomos į namus. Ugdymas organizuojamas naudojantis „Eduka
klasės“, Google Klase, Zoom ir kita skaitmenine mokymo(-si) aplinka,
EMA pratybomis ir kt., informavo laikinai einanti direktorės pareigas
pavaduotoja ugdymui Renata Aglinskienė.

Tikisi aktyvesnio tėvų įsitraukimo

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. „Belieka
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PKNPM archyvo nuotr.

Profesinis mokymas pasitelkus vertėją

LKNUC reorganizacija

„Akiračio” inf.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras pagal Švieti
mo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Institucijų paskirčių klasifika
torių nuo rugsėjo 1 d. tampa gimnazijos tipo specialiojo ugdymo centras.
LKNUC direktorė Svetlana Beniušienė teigia, kad iki šiol turėtas specialiojo ugdymo mokyklos statusas jau buvo stipriai „išaugtas“. Pasak
vadovės, čia juk veikia ne tik mokykla, bet ir darželis, teikiama švietimo
pagalba, rengiamos metodinės priemonės ir kt. Naujas statusas geriau
atspindės visas LKNUC atliekamas funkcijas.
Kovo 9 d. įvykusio LKNUC tarybos posėdžio metu buvo pritarta
reorganizacijai, tačiau su sąlyga, kad įstaigos pagrindinė paskirtis išlieka – gimnazijos tipo specialiojo ugdymo centras (klausos sutrikimų
turintiems mokiniams, kochlearinių implantų naudotojams).
LKNUC ir Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo
centras (Bistryčios g. 9A, Vilnius) nuo šiol veiks kaip viena įstaiga. Pastaroji
įstaiga prie LKNUC prijungiama ir tampa Ikimokyklinio ugdymo skyriumi.
Dauguma jo darbuotojų darbo vietas išsaugojo ir veiklą tęsia,
informavo S. Beniušienė.

Skyriaus archyvo nuotr.

KURČIŲJŲ ISTORIJA

Žodyno rengimo komanda 2011 m.: N. Pivorienė, R. Kaunelytė-Songinė, I. Stelmokienė, M. Pošiūtė-Žebelienė, I. Pečiulytė-Silaeva, M. Daunienė, V. Šarkuvienė, T. Kuzminskis.

Veriame duris į LGK žodyno „virtuvę“

Parengė Gedvilė DIRŽIŪTĖ

Sunku patikėti, bet iš tiesų taip yra: beveik pusantro dešimtmečio
kurčiųjų sistemoje vykdoma mokslinė veikla. Tyliai ir kukliai. Šįkart
į pastatą, kur visa tai vyksta, esate kviečiami užsukti ne per paradinį
įėjimą ir apsilankyti pagrindinio „patiekalo“ gamybos bare. Tai – LKNUC
Metodinių priemonių rengimo ir gestotyros skyrius. Apie jo veiklą
pasakoja daugiau kaip 12 metų vedėja dirbanti Ieva STELMOKIENĖ.
Skyrius įsteigtas 2006 m. liepos mėn. Pagrindinės skyriaus veiklos tuo metu buvo:
specialiųjų mokymo priemonių, skirtų klausos
sutrikimų turintiems mokiniams, rengimas,
leidyba ir platinimas šalies ugdymo įstaigoms
bei gestų aprašų rengimas lietuvių gestų kalbos žodynui. Aprašais buvo nuolat pildoma
duomenų bazė, veikusi vietiniame tinkle. Internetinio žodyno dar nebuvo. Žodynas pradžią gavo ne Gestotyros skyriuje, jo kūrimo
pradžia – tuomečiame Surdologijos centre
(dabar – Lietuvių gestų kalbos institutas; sudarytojas M. Danielius).
Šią veiklą perėmus LKNUC, daug žodyną
rengusių kurčiųjų perėjo dirbti į čia. Skyriuje
pradėta rengti internetinė žodyno versija vartotojams. Tačiau informacijos kėlimas buvo itin
sudėtingas. Reikėjo rankiniu būdu dėti gestus,
taip pat įkelti filmukus, nuotraukas, papildomą informaciją. Dėl to netrukus tokio darbo
atsisakyta ir parengta duomenų bazė, kuria
naudojamasi iki šiol. Iš čia galima tiesiogiai ir
paprastai perduoti informaciją vartotojui į žodyną.
Tad veikla trunka jau 14 metų! Tai tikrai
ilgas laiko tarpas ir per jį natūraliai vyko darbuotojų kaita... Per šį laiką duomenų bazėje
sukaupta per 9700 gestų (su vartojimo pavyzdžiais)! Atrodo daug? Bet tik ne rengėjams!
Juk lietuvių gestų kalba gyva, kinta, atsiranda vis naujų gestų, taip pat atrandama gestų,
vartojamų tam tikruose kontekstuose. Jais
irgi pildomas žodynas.
Internetinis lietuvių gestų kalbos žodynas
visą laiką tobulinamas. Kurčiųjų gimtoji kalba
nuolatos keičiasi, tad ji tikrai niekuo nenusileidžia lietuvių kalbai. Pagrįstai ja galima didžiuotis! Žodyno adresas: www.gestai.ndt.lt.
Apsilankę matysite paieškos laukelį, kuriame

gesto paiešką galite „užsisakyti“ pagal žodį,
gesto formą ar temą.

Už vietą „po saule“ tenka pakovoti

Gestai keliauja į žodyną tada, kai pastebima, kad jie yra vartojami gestakalbių. Galima
pasidžiaugti, jog šiuo atveju padeda technologijos – patys darbuotojai atranda naujus
gestus socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip
instagramas bei feisbukas, ypač jame esančiose diskusijų grupėse lietuvių gestų kalba.
Gestai renkami ir komandiruotėse – pastatoma kamera ir filmuojami neformalūs pokalbiai, skirtingų amžiaus grupių kurčiųjų kalba
– natūralioje kalboje atrandami lobiai.
Radę tokį gestą, kolegos jį įkelia į grupinį
susirašinėjimą „Messenger“. Jie aptariami diskusijose (dabar, karantino metu – per nuotolinius susitikimus). Jei gestas tinkamas, įtraukia
jį į filmuotinų naujų gestų sąrašą. Žinoma, kartu padiskutuojama dėl galimų vartojimo pavyzdžių. Kolegos padeda vieni kitiems sakinių
idėjomis – nusifilmuoja juos LGK ir įkelia į tą
pačią susirašinėjimų grupę. Svarbiausia, kad
pavyzdžiai renkami iš gyvos kalbos, o jeigu to
padaryti neįmanoma, stengiamasi teikti kuo
natūralesnius pavyzdžius, neiškraipant paties
gesto ir jo vartojimo konteksto.
Aptarus naujus filmuotinus gestus bei vartojimo pavyzdžius, keliaujame filmuotis į studiją. Nufilmuotų gestų ir jų vartojimo pavyzdžių
vaizdo įrašus sumontuoja darbštuolis komandos narys – montuotojas Dovydas Padkamaris.
Sumontuoti gestai ir sakiniai keliami į žodyno
duomenų bazę. Tada belieka peržiūrėti ir kartu
aptarti naujus nufilmuotus gestus bei sakinius.
Diskusijos paprastai vyksta 1–2 kartus per savaitę, dažniausiai penktadieniais. Būna išties
daug darbo, užtrunkama ir po 3 valandas!
Beje, darbai nei nutrūko, nei sulėtėjo ir karan-

Darbštuolis D. Padkamaris montuoja nufilmuotus gestus.

I. Aužbikavičienės nuotr.

Žvilgsnis į praeitį

Darbas nenutrūko ir karantino laikotarpiu. Iš viršaus
žemyn: gestų kalbos specialistės R. Kaunelytė-Son
ginė, I. Aužbikavičienė, A. Zabulionytė, skyriaus vedėja
I. Stelmokienė, G. Diržiūtė, R. Buikauskienė.

tino laikotarpiu (pavyzdžiai – nuotraukose).
Darbuotojai visi kartu patikrina nufilmuotus įrašus, padiskutuoja dėl jų tikslumo, sakinių pavyzdžių. Kai kuriuos gestus bei sakinius
tenka perfilmuoti. Kai apsisprendžiama, kad
gestas ir jo vartojimo pavyzdžiai tinkami, Ramunė sutvarko konfigūracijų aprašus, Gedvilė išverčia atrinktus sakinius į lietuvių kalbą
raštu, aprašo gestų reikšmes ir tuomet gestai
išleidžiami į gyvenimą – tampa matomi visiems žodyno vartotojams.
Jei vartotojams kyla klausimų dėl kokio
nors gesto ar tiesiog neranda, kur jo ieškoti,
visada galima parašyti komentarų skiltyje
po gestu. Į užklausas atsakoma. Skyriaus
veikla viešinama feisbuko puslapyje LKNUC
Metodinių priemonių rengimo ir
gestotyros skyrius.
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